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O desempenho de excelência 
na iluminação desportiva

>90
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ASH
O projetor ASH é a solução chave para todas as 
grandes  áreas desportivas, industrias, infraestruturas 
de transportes e iluminação cénica. Possui boa 
restituição cromática e é ideal para transmissão de 
TV de alta definição TCL > 90.

A tecnologia, design avançado e  a qualidade de todos 
os seus componentes,  tornou possível criar um projetor 
de  dimensões  reduzidas, baixo  peso, excelente  dissipação 
térmica  e  elevada performance  dos  seus  sistemas óticos.

O ASH, com uma eficácia de até 160lms/W e a equipa 
técnica da Aura Light, constituem a solução ideal para 
projetos onde a exigência de uma iluminação especializada e 
profissional com elevada eficiência energética são 
obrigatórios.

Disco graduado para regulação da 
inclinação ± 90º

Fixação central com 
rotação de +50º a -50º

Lira curva

Viseira opcional

Boa dissipação

Detalhes



ASH 1

ASH 2

Montagem

O projetor inclui um compartimento fixo para o alojamento 
dos drivers.

Drivers em caixa estanque separada:
Possibilidade de instalar a caixa dos drivers na lira do projetor.
Possibilidade de instalar os drivers até 40m do projetor, permitindo 
evitar sobrecarregar a plataforma da torre em virtude do ASH pesar 
menos de 15Kg sem o driver.
Os drivers ficarão num quadro elétrico na base da torre, facilitando a 
instalação e as operações de manutenção.

Caixa do driver

Drivers em caixa 
estanque fixa à 
lira do projetor

Driver removível

Anel de suspensão Acomplamento Lira

Acessório opcional

Mira
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Projetor
Corpo em liga de alumínio
ASH 2 em liga de alumínio AL1070, com 
alta condutividade térmica superior a 200 
W/mK Lentes em PC
Lira em aço galvanizado de 4mm

Acabamento
Cinza prata RAL 9006

Regulação
Regulação 0-10V ou DALI opcional

Driver
Electrónico integrado ou removível

Fator de potência 
≥ 0,9 

SPD
20kV

Tensão nominal
100-277V ou 277-480V

Temperatura de funcionamento
-40ºC a +40ºC

Área de exposição ao vento 
ASH 1: 0.05m2; ASH2: 0.08m2

Certificações
EMC, CE, RoHs, LVD, ANSI C136.31
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Todas as específicações sujeitas a alterações.
Para a versão mais atualizada deste folheto, visita www.auralightportugal.pt/produtos
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Especificações técnicas

TIPO
POTÊNCIA 

MÁX.*
 (W)

FLUXO NOMINAL 
MÁX.*
(LM)

EFICÁCIA 
MÁX.*

(LM/W)

A
(MM)

L
(MM)

Ø
(MM)

ASH 1 ASP04 600 90000 150 396 230 382

ASH 2 ASP04 1250 187500 150 486 351 482

ASH 3 ASP04 1500 210000 140 685 487 550

ASH 1 ASH 2

ASH 20D ASH 40DASH 12D ASH 60D

*Fluxo nominal para 5000K. Para outras temperaturas de cor, consulte-nos.

Dimensões com viseira opcional

Fotometrias
ASH 15D

L L

AA

ØØ

Ampla gama de grupos óticos simétricos de tecnologia avançada para obter alta eficácia e menor encandeamento.

Ø
ASH 3

Para qualquer esclarecimento 
contate-nos Ø21mm

200mm

35mm
ASH 1 249,9mm
ASH 2 285,6mm




